
Sjukskrivning
Om du blir sjuk har du rätt att sjukskriva dig. 
Ring bara till närmsta chef och säg att du är 
sjuk.
När du är sjuk ska du ha sjukpenning. Den 
är 80% av lönen och betalas av företaget 
de första två veckorna och därefter av 
Försäkringskassan. 
Karensdag
Första dagen du är sjukskriven får du ing-
en ersättning, detta kallas karensdag. Om 
du blir sjuk på jobbet och då går hem minst 
två timmar innan arbetsdagens slut räknas 
detta som karensdagen.
Skyddstopp
Om du anser att det finns en risk att du eller 
någon annan riskeras att skadas allvarligt 
har du möjlighet att tillämpa skyddstopp. 
Det innebär att du stoppar arbetet eller ett 
visst moment av arbetet eftersom du anser 
att det är farligt att fortsätta. (AML 6 kap 7§)

Tillbud
Tillbud innebär att du råkar ut för något som 
skulle kunna leda till att du eller någon ann-
an gör sig illa eller skadas allvarligt, men där 
det på grund av lyckliga omständigheter 
inte inträffar. Du skriver då en så kallad Till-
budsrapport
Det är är viktigt att dessa händelser doku-
menteras, eftersom detta sedan ligger till 
grund för att förebygga arbetsplatsolyckor 
där du eller dina arbetskamrater riskerar att 
skadas allvarligt.
Arbetsskada
En arbetsskada är ett olycksfall i arbetet, 
arbetssjukdom och färdolycksfall (alltså räk-
nas även resa till/från arbetet som skada på 
jobbet.) Blanketten Anmälan Arbetsskada 
(försäkringskassans blankett nr FLF 9210) 
ska fyllas i.

Tim- eller månadslön
Om du har en tillsvidareanställning på 
heltid har du oftast månadslön, alltså en 
viss summa varje månad (förutsatt att du 
då jobbar heltid). Jobbar du på timmar 
får du istället en timlön som betalas ut 
månaden efter att du jobbat.
OB-ersättning
På kvällar och helger får du lite extra bet-
alt eftersom detta klassas som obekväm 
arbetstid. När och hur mycket detta är 
skiljer sig från bransch till bransch och 
regleras i kollektivavtalet.
Semesterersättning
Alla arbetsköpare är skyldiga att betala 
ut semesterersättning, oavsett om du är 
fast- eller tillfälligt anställd. Den ska vara 
på minst 12% av din lön, utöver grund-
lönen. Det ska tydligt framgå på din 
lönespecifikation vilken del som är sem-
esterersättning. Semesterersättningen 
kan betalas ut månadsvis eller en gång 
om året.
Övertidsersättning
Den tid som du arbetar utöver heltid kall-
as övertid och den ska du ha extra betalt 
för. Hur mycket regleras i kollektivavtalet 
i din bransch. Det brukar även finnas 
möjlighet att ta ut övertiden i ledighet, 
så kallat kompledigt. Se även Övertid 
under Arbetstid, rast och paus.

Semester
Du har rätt till 5 veckors semester varje 
år. Du ansöker om semester och detta 
görs ofta upp mellan företaget och 
kollektivavtalsbärande fack. För vad som 
gäller kring  ersättningen se Semester-
ersättning under Lön och ersättning.
Tjänstledighet
Du har rätt att begära tjänstledigt för i 
princip vad som helst. Det finns dock ing-
et som säger att du kommer att få det. 
Vid vissa fall så kan företaget inte neka 
dig, till exempel; sjukdom, dödsfall, be-
gravning eller vård av nära anhörig. För 
detaljer kring detta kontakta din fack-
förening.
Rätt till ledighet för utbildning
Du har rätt till tjänstledigt för studier. 
Arbetsköparen får inte neka tjänst-
ledigheten, dock kan ledigheten skjutas 
upp i vissa speciella fall. Gäller det ut-
bildning av facklig karaktär gäller mer 
förmånliga regler. Kontakta din fack-
förening om du är osäker på vad du har 
rätt till.
Föräldraledigt
Om du söker föräldraledigt två månad-
er i förväg så får företaget inte vägra 
dig ledighet. I annat fall är det upp till 
företaget att avgöra om det finns möjlig-
het att ge dig ledigt eller inte.
Vård Av Barn (VAB)
Om du har barn som blir sjuka har du 
samma rätt till ledighet som om du själv 
är sjuk. Skillnaden är att vid Vård av Barn 
gäller inte karensdagen.  För mer om Ka-
rensdagen se under Arbetsmiljö och 
hälsa.

Lön och ersättning Semester och ledighet

Du ska få reda på hur du ska jobba minst 
två veckor i förväg. Om det inte finns 
särskilda skäl. Till exempel om någon 
blir sjuk och du blir inbeordrad eller 
liknande. (ATL12§)

Maxtid
Ordinarie arbetstid är i sverige 40 timmar 
per vecka. Utöver detta kan du jobba 
övertid. (ATL 5§)

Övertid
När det finns särskilt behov av ökad ar-
betstid, får övertid tas ut med högst 48 
timmar under en tid av fyra veckor eller 
50 timmar under en kalendermånad, 
dock med högst 200 timmar under ett 
kalenderår (allmän övertid). (ATL8§)  Se 
även Övertidsersättning under Lön och 
ersättning. 

Vilotider
Alla arbetstagare skall ha minst elva tim-
mars sammanhängande ledighet under 
varje period om tjugofyra timmar (dygns-
vila). (ATL 13§)

Arbetstagarna skall ha minst trettiosex 
timmars sammanhängande ledighet 
under varje period om sju dagar (vecko-
vila). Veckovilan skall så långt möjligt 
förläggas till veckoslut. (ATL 14§)

Rast
Under ett arbetspass får du jobba max 
fem timmar innan du ska ha minst 30 
min rast. På rasten ska du ha möjlighet 
att lämna arbetsplatsen. (ATL 15-16§)

Pauser
Företaget skall ordna arbetet så att arbets-
tagarna kan ta de pauser som behövs 
utöver rasterna. (ATL 17§)

Arbetstid, rast och pausArbetsmiljö och hälsa



Anställningsbevis
Inom en månad efter att du börjat jobba 
ska du ha ett anställningsbevis. Där ska 
det bland annat finnas uppgifter om 
anställningsform, lön, uppsägnings-
tid, semester, arbetstid och en kort 
beskrivning av vad du ska göra på arbets-
platsen. (LAS 6c§)

Anställningsform
Om inget annat sagts är du tillsvidare 
anställd, eller fast anställd i vardagligt 
tal. Nu för tiden är det dock mer regel än 
undantag att företagen använder sig av 
mer osäkra anställningsformer som gör 
det lättare att sparka folk som till exempel; 
tim-, vikariat eller allmän visstidsanställ-
ning. För mer information kring anställ-
ningsformer prata med din fackförening.
Uppsägningstid
Om du skulle bli uppsagd så ska uppsäg-
ningstiden finnas med i ditt anställnings-
bevis. Vanligtvis en månad. Men vid 
längre anställning ökar den i upp till sex 
månader.
Semester
Att du har rätt till semester ska finnas med 
och vilken ersättning som utgår. (Läs vid-
are under Semester och ledighet och 
under Lön och ersättning.)
Arbetstid
I vilken omfattning du ska jobba ska 
finnas med i Anställningsbeviset. Detta 
utrycks oftast i procent av en heltid, som 
är cirka 168-173 timmar/månad. Eller i 
antal timmar per vecka eller månad.

Dina grundläggande 
rättigheter på jobbet 

eller

Saker din chef 
inte vill att du 
ska känna till!

De rättigheter vi har idag har komm-
it till genom att arbetare kämpat till-
sammans, ställt krav och tagit strid, 
vilket har tvingat fram nya regler 
och lagändringar.
Att organisera sig är en grundläggan-
de förutsättning för att vi som arbetare 
ska kunna flytta fram våra positioner 
på arbetsplatser, oavsett om det sker 
i fackföreningar eller bara mellan ar-
betskamraterna på en arbetsplats.
En fackförening som organiserar alla 
arbetare är SAC-Syndikalisterna. Vi 
menar att alla som jobbar, oavsett ar-
betsplats eller bransch, har liknande 
problem och gemensamma erfaren-
heter av situationen på jobbet, därför 
organiserar vi oss tillsammans!

Arbetsmiljölagen (AML) innehåller 
skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohäl-
sa och olycksfall i arbetet. Det finns också 
regler om samverkan mellan arbetsgiva-
re och arbetstagare, till exempel regler 
om skyddsombudens verksamhet. 
Arbetstidslagen (ATL) har regler om 
hur mycket man får arbeta per dygn, per 
vecka och per år. Den tar upp jourtid och 
beredskap, vilka raster och pauser man 
har rätt till och vad som gäller för natt-
vila.
Lagen om Anställningsskydd (LAS) 
innehåller regler om anställningsavtal, 
anställningsformer, uppsägning, avsked-
ande, skadestånd med mera.
Medbestämmande Lagen (MBL) hand-
lar bland annat om rätten för oss ar-
betare att organisera oss, rätt till inform-
ation om förändringar på jobbet och att 
företagen är tvungna att förhandla med 
de fackföreningar vi organiserar oss i, 
oavsett om vi har kollektivavtal eller inte.

Vi kämpar tillsammans och vi 
kämpar bara för att vinna!

Anställningen  och 
anställningsbeviset

Grundläggande lagar

Vill du veta mer?
Kolla in de här böckerna:

- Arbetsrätt 2011 av Lars Åhnberg 

- Vi har rätt! - en facklig handbok av 
Lena Barrow och Jona Ellings

www.sac.se/LS/Jönköping


